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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE

Extrato da 4ª Apostila ao Contrato nº 07/2016 celebrada entre o Tribunal de Justiça Militar/MG e a
Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM
Objeto: Reajuste no valor mensal estimado, em decorrência da alteração do valor do salário mínimo a
partir de 1º de janeiro de 2020 efetivada pela Medida Provisória nº 916, de 31/12/2019 e a partir de 1º de
fevereiro de 2020 efetivada Medida Provisória nº 919 de 30/01/2020, conforme previsto na Cláusula
Décima do Contrato nº 07/2016 e na forma estabelecida pelo §8º do art. 65 da Lei 8.666/93.
Valor total estimado: R$ 100.208,67 (cem mil duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza econômica “339037”, item de despesa
“02”, fonte de recursos “10” e procedência “1”, para o exercício de 2020.
Assinatura: Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020.
Extrato do Contrato nº 04/2020, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais
e a empresa Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri. – CNPJ 29.235.624/0001-70.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios, relativos ao
Lote 01 – do Processo Licitatório n. 02/2020, Pregão Eletrônico n. 02/2020, conforme condições e
especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no EDITAL.
Valor total estimado do contrato: R$ 104.156,00 (cento e quatro mil cento e cinquenta e seis reais)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa
“08”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Vigência do contrato: 12/02/2020 a 12/02/2021
Assinatura: Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020.
Extrato do Contrato nº 05/2020, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais
e a empresa RM Lanza dos Santos Comércio - EPP – CNPJ 21.767.486/0001-68.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios, relativos ao
Lote 02 – do Processo Licitatório n. 02/2020, Pregão Eletrônico n. 02/2020, conforme condições e
especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no EDITAL.
Valor total estimado do contrato: R$ 59.996,00 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa
“08”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Vigência do contrato: 12/02/2020 a 12/02/2021
Assinatura: Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 03/2020
PREGÃO Nº 03/2020 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 03/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
03/2020, objetivou a aquisição de Serviços de Engenharia para adequação dos espaços destinados às
Secretarias e futura instalação das novas Auditorias Judiciárias da Justiça Militar de Minas Gerais, pelo
regime de empreitada por preço global, lote único, incluindo todos os serviços necessários, com
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, além da limpeza e retirada de
entulho e sobras decorrentes dos serviços, conforme especificações técnicas, detalhamentos e condições
estabelecidas no Termo de Referência, nos projetos que deram origem aos dados nele inseridos,
memoriais descritivos, demais documentos anexos e demais disposições do EDITAL.
A presente licitação foi do tipo menor valor global, com participação ampla.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido certame
licitatório, ratificando a adjudicação do objeto, realizada pela Pregoeira, na seguinte forma:
Lote Único
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Empresa vencedora : CVCTEC Engenharia Eireli
Valor : R$ 123.729,61 (cento e vinte e três mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um
centavos)
Publique-se.

3º Publicação
(por extrato)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 01/2020 – DJME DE 14/01/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JUIZ JAMES
FERREIRA SANTOS, torna pública a retificação do Edital n. 01 TJMMG, de 14 de janeiro de 2020Retificaçao disponibilizada no Diário da Justiça Militar eletrônico- DJMe de 06/02/2020

Deferindo:
- suspensão de 30 (trinta) dias de férias anuais do Juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, referentes
ao 1º semestre de 2020, cujo gozo estava previsto para o período de 17/02/2020 a 17/03/2020, por
necessidade de serviço.
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais torna público aos
interessados do ramo pertinente que irá promover a licitação na forma seguinte:
Procedimento Licitatório nº 02/2020
Pregão nº 04/2020 (na forma eletrônica)
Processo de Compra SIAD nº 23/2020
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de Produtos de Hortifruti,
conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e demais disposições do
EDITAL.
Abertura da sessão do Pregão Eletrônico: dia 27/02/2020 às 10h30min (dez horas e trinta
minutos), por meio do site www.compras.mg.gov.br.
O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado por meio do site www.compras.mg.gov.br até a
data e horário marcados para abertura da sessão.
O Edital encontra-se à disposição nos sites www.tjmmg.jus.br, link “Licitações” e
www.compras.mg.gov.br. Demais informações pelos telefones (31) 3045-1280 ou 3045-1281, ou na
sala da Coordenadoria da Área de Licitações, Contratos e Compras, à Rua Tomaz Gonzaga, n. 686,
Bairro de Lourdes, CEP 30.180-143, Belo Horizonte/MG, de 2ª a 6ª feira, de 09:00 às 18 horas, email: licitacao@tjmmg.jus.br.
GERÊNCIA JUDICIÁRIA
Gerente Judiciária em exercício: Cleonice G. Pereira

PRIMEIRA CÂMARA
PARA CIÊNCIA DAS PARTES
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